
 
 
 
 

ต าแหน่งงานว่างฝากประชาสัมพนัธ์ 
  

ช่ือสถานประกอบการ  เค แกรนด ์โฮเตล็  ประเภทกจิการ  โรงแรม 
สถานทีต่ั้งเลขที ่42  ม.7 ถ.กาญจนวนิช 2 ต.ส านกัขาม อ.สะเดา จ.สงขลา  โทรศัพท์  074-557111,074-557530-3 โทรสาร 074-557539 
    
 

ล าดบั
ที ่

ช่ือต าแหน่งงานว่าง 
จ านวน 
(อตัรา) 

เพศ 
อายุ 
(ปี) 

วุฒ/ิสาขา 
ค่าจ้าง 
(บาท) 

เงือ่นไข ลกัษณะงาน 
และความต้องการอืน่ ๆ 

สวสัดกิาร 

1 การตลาด 1 หญิง 25-35 ปี ปริญญาตรี ไม่ระบุ - - 
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ต าแหน่งงานว่างฝากประชาสัมพนัธ์ 
  

ช่ือสถานประกอบการ  บริษทั บีแอลที โลจิสติกส์ จ  ากดั  ประเภทกจิการ  ผลิตและจ าหน่าย Flexivag ในตู ้Container 
สถานทีต่ั้งเลขที ่43 ถนน โชติวิทยะกุล 3 ต าบล หาดใหญ่ อ  าเภอ หาดใหญ่ สงขลา 90110 โทรศัพท์  093-5784483/087-9694696(มิว)( จ-ศ 08.30-17.30 น)  
    
 

ล าดบั
ที ่

ช่ือต าแหน่งงานว่าง 
จ านวน 
(อตัรา) 

เพศ 
อายุ 
(ปี) 

วุฒ/ิสาขา 
ค่าจ้าง 
(บาท) 

เงือ่นไข ลกัษณะงาน 
และความต้องการอืน่ ๆ 

สวสัดกิาร 

1 พนกังานคุมโหลด 2 ชาย 25-35 ปี ป.6 ข้ึนไป 9,600 บ. -มีรถกะบะเป็นของตนเอง และมี
ใบอนุญาตขบัข่ีรถยนต ์
-มีความละเอียดรอบคอบ ขยนั 
ซ่ือสัตย ์อดทน กระตือรือร้น และ
มีความรับผดิชอบ 
-ไม่จ าเป็นตอ้งมีประสบการณ์มา
ก่อน 
-มีภมิูล  าเนาอยูใ่น จ.สุราษฎร์ธานี 
จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

-ค่าน ้ามนัรถ และค่าสึก
หรอรถให ้
-ค่าฟิตต้ิง/โอที(กรณี
ไปปถุูง) 
-ประกนัสังคม 
-ยนิูฟอร์ม 

หมายเหตุ  ปฏบิัติงานทีจ่งัหวดัสุราษฎร์ธานี 
สนใจติดต่อสมคัรงาน ส่งอเีมลล์ หรือ โทรมาสอบถามเท่าน้ัน 
ส่งประวตัิมาที ่Email: accounting.thailand@bltflexitank.com 
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ต าแหน่งงานว่างฝากประชาสัมพนัธ์ 
  

ช่ือสถานประกอบการ  โรงแรมซีซ่า  ประเภทกจิการ  โรงแรม 
สถานทีต่ั้งเลขที ่20 ซ.4 ถ.ราษฏร์อุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา   โทรศัพท์  074 - 252051  
    
 

ล าดบั
ที ่

ช่ือต าแหน่งงานว่าง 
จ านวน 
(อตัรา) 

เพศ 
อายุ 
(ปี) 

วุฒ/ิสาขา 
ค่าจ้าง 
(บาท) 

เงือ่นไข ลกัษณะงาน 
และความต้องการอืน่ ๆ 

สวสัดกิาร 

1 แม่ครัว 1 ช/ญ 22-50 ปี ป.6 ข้ึนไป 9,600 บ. -ท าอาหาร 
-วนัหยดุ 1 วนั 
-ท างาน จนัทร์-อาทิตย ์05.00-
14.00 น 
 
 
 
 
 

- 
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ต าแหน่งงานว่างฝากประชาสัมพนัธ์ 
  

ช่ือสถานประกอบการ  จะนะแบตเตอร่ี  ประเภทกจิการ  ขายแบตเตอร่ีรถยนต์ 
สถานทีต่ั้งเลขที ่492/1 ม.2 ถ.เอเซีย ต.บา้นนา  อ.จะนะ จ.สงขลา   โทรศัพท์  088-7840433 โทรสาร - 
    
 

ล าดบั
ที ่

ช่ือต าแหน่งงานว่าง 
จ านวน 
(อตัรา) 

เพศ 
อายุ 
(ปี) 

วุฒ/ิสาขา 
ค่าจ้าง 
(บาท) 

เงือ่นไข ลกัษณะงาน 
และความต้องการอืน่ ๆ 

สวสัดกิาร 

1 ช่างยนต ์ 1 ชาย 20-30 ปี ปวช. – ปวส. 
ช่างยนต์ 
เกรดเฉล่ีย 

2.00 ข้ึนไป 

9,600 ข้ึนไป -ท างาน จ-ส 08.00-17.00 น. 
-เปล่ียนแบตเตอร่ีรถยนต ์
-ซ่อมไดชาร์ต ไดสตาร์ท 
-บริการนอกสถานท่ีโดยรถบริษทั 
-มีความรู้ความสามารถดา้น
เคร่ืองยนต ์
-ประสบการณ์ท างาน 2 ปี 
-มีใบอนุญาตขบัข่ีรถยนต์ 
-ทดลองงาน 3 เดือน 
 
 

-การข้ึนเงินเดือนรายปี 
-โบนสั 
-ประกนัสังคม 
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ต าแหน่งงานว่างฝากประชาสัมพนัธ์ 
  

ช่ือสถานประกอบการ  บริษทัไปรษณียไ์ทยดิสทริบิวชัน่ จ  ากดั  ประเภทกจิการ  บ.ในเครือ ไปรษณียไ์ทย 
สถานทีต่ั้งเลขที ่111 ถ.แจง้วฒันะ เขต หลกัส่ี กทม.    โทรศัพท์  02-8313704 ต่อ 301/304  
    
 

ล าดบั
ที ่

ช่ือต าแหน่งงานว่าง 
จ านวน 
(อตัรา) 

เพศ 
อายุ 
(ปี) 

วุฒ/ิสาขา 
ค่าจ้าง 
(บาท) 

เงือ่นไข ลกัษณะงาน 
และความต้องการอืน่ ๆ 

สวสัดกิาร 

1 ลูกจา้งขบัรถบรรทุก 
ส่ีลอ้ หกลอ้ สิบลอ้ 
จดัส่งน ้ายาลา้งไต  
(ประจ าคลงัสินคา้บาง
นา และส านกังาน
หลกัส่ี กทม. 

50 ไม่
ระบุ 

23 ปีข้ึนไป ป.4 ข้ึนไป 
อ่านออก 
เขียนได ้

15,000 ข้ึนไป 
+ ค่าเท่ียว 
วิ่งเสริม 

-มีใบอนุญาตขบัขี่รถยนตป์ระเภท 
บค.(บค.,บ.2,ท.2,ท.3,ท.4) 
-ใบอนุญาตประเภทบุคคล บุคคล
สาธารณะ ตอ้งมีประสบการณ์ 1 ปีขึ้น
ไป 
-ใบอนุญาตประเภท ท.2 ตอ้งมี
ประสบการณ์ 6 เดือนขึ้นไป 
-รู้เสน้ทางกทม. ปริมณฑล และ
ต่างจงัหวดั(ภาคกลาง/เหนือ/ใต/้
ตะวนัออกเฉียงเหนือ)สามารถ
ปฏิบตัิงานตามเสน้ทางและเวลาที่
บริษทัก าหนดได ้
มีความขยนัขนัแขง็ และมีความ
รับผดิชอบในการท างานสูง 

-ยนิูฟอร์ม 
เอกสารประกอบการ
สมคัรงาน 
-ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชุด 
-ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ชุด 
-ส าเนาหลกัฐานการศึกษา 1 
ชุด 
-รูปถ่าย 1 น้ิว 2 รูป 
-ส าเนาใบอนุญาตขบัข่ี
ประเภท บ.2 ข้ึนไป 1 ชุด 
-ส าเนาใบผา่นงาน 1 ชุด 
(กรณีมี) 

หมายเหตุ สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานที่คลังสินค้าบางนา(ถ.บางนาตราด กม.19)และหลักส่ี กทม.ได้ 
-ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ส านักงานใหญ่และคลังสินค้าบางนา(ถ.บางนาตราด กม.19)และส านักงานหลักส่ี ในวันท าการ จ-ศ 09.00-16.00 น. 
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ต าแหน่งงานว่างฝากประชาสัมพนัธ์ 

  

ช่ือสถานประกอบการ  บริษทัเอม็.เจ.พาราวูด้ จก.  ประเภทกจิการ  แปรรูป ไมย้างพารา 
สถานทีต่ั้งเลขที ่15/4  ม.2 ต.พะตง  อ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา   โทรศัพท์  092-8351499  
    
 

ล าดบั
ที ่

ช่ือต าแหน่งงานว่าง 
จ านวน 
(อตัรา) 

เพศ 
อายุ 
(ปี) 

วุฒ/ิสาขา 
ค่าจ้าง 
(บาท) 

เงือ่นไข ลกัษณะงาน 
และความต้องการอืน่ ๆ 

สวสัดกิาร 

1 คนขบัรถ 1 ชาย 28-40 ปี ไม่ระบุ 350 บาท 
ต่อวนั 

- ท างาน จ-ส 08.00-17.00 น 
- ขบัรถออกต่างจงัหวดักบัทีมช่าง
ของบริษทั 
- มีใบอนุญาตขบัข่ีรถยนต์ 
- ทดลองงาน 90 วนั 
- ประสบการณ์ในการท างาน 1 ปี 

- การข้ึนเงินเดือนรายปี 
- เบ้ียเล้ียงรายวนั 
- ประกนัสังคม 

2 ช่างไม ้ หลาย
อตัรา 

ชาย 25-40 ปี ไม่ระบุ 320-400 
บาทต่อวนั 

- ท างาน จ-ส 08.00-17.00 น 
- แปรรูปไมเ้ป็นเฟอร์นิเจอร์บิว้อิน 
-มีความช านาญเคร่ืองมือช่าง 
-ทดลองงาน 90 วนั 
-ประสบการท างาน 1 ปี 

- ท่ีพกั 
- ประกนัสังคม 
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ต าแหน่งงานว่างฝากประชาสัมพนัธ์ 
  

ช่ือสถานประกอบการ บ. บ.ซายน์อะนาลิสก์ จก.  ประเภทกจิการ  จ าหน่ายอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
สถานทีต่ั้งเลขที ่81 ซ.เล่ือนอนุสรณ์ ถ.ราษฎร์อุทิศ อ.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โทรศัพท์  074-363669/0649705887 โทรสาร - 
    
 

ล าดบั
ที ่

ช่ือต าแหน่งงานว่าง 
จ านวน 
(อตัรา) 

เพศ 
อายุ 
(ปี) 

วุฒ/ิสาขา 
ค่าจ้าง 
(บาท) 

เงือ่นไข ลกัษณะงาน 
และความต้องการอืน่ ๆ 

สวสัดกิาร 

1 พนกังานขนส่ง 1 ชาย 25-35 ปี ม.6 320 ต่อวนั -ท างาน จ-ส 08.30-17.30 น 
-จดัส่งสินคา้ตามหน่วยงานท่ี
สั่งซ้ือ/ส่งไปรษณีย/์Kerry 
-มีใบอนุญาตขบัข่ีรถยนต์ /
จกัรยานยนต ์
-มีความรู้ Word/Excel 
-มีความอดทนอดกลั้น/รอบคอบ 
-ขบัรถยนต/์รถจกัรยานยนตไ์ด ้
-ท าลองงาน 3 เดือน 

-การข้ึนเงินเดือนรายปี 
-โบนสั 
-เบ้ียเล้ียงเวลาออก
ต่างจงัหวดั 
-โอที 
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